Helyi Választási Bizottsága
3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Tel.: 06-48/560-506.
Fax: 06-48/560-508.
E-mail: titkarsag@szendro.hu

Tárgy: Időközi polgármester választás kitűzése
1/2013.(I. 28.) sz. HVB határozat
A Helyi Választási Bizottság az 1997.évi C.tv.115.§. (1) bekezdésében
biztosított
hatáskörében eljárva az időközi polgármester választást a következőkben
meghatározott
időpontra tűzi ki és elrendeli annak helyben szokásos módon történő közzétételét:
A Ve. 4.§(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Helyi Választási Bizottság Szendrő
városában az időközi polgármester választást
2013. április 21. napjára ( vasárnap)
tűzi ki.
Ezen határozat ellen a meghozatalától számított 2 (azaz kettő) napon belül a Területi Választási
Bizottsághoz (3525 Miskolc,Városház tér 1.) címzett fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (3752 Szendrő, Hősök tere 1.) kell
benyújtani,úgy hogy legkésőbb 2013. január 30 -án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés
személyesen, postai úton, faxon (fax.szám: 48/560-508) is benyújtható.
Indokolás:
Szaniszló János, Szendrő polgármestere 2012. december 31. napján kelt írásbeli
nyilatkozatával tisztségéről lemondott.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (2) bekezdés e) pontja alapján a
polgármester tisztsége megszünik a tisztségről történő lemondással.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban Övjt.) 20.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, ha az egyéni választókerületi
képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell
kitűzni.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115.§ (1) bekezdése alapján az időközi
választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki,
a mandátum megüresedésétől számított 4 hónapon belülre. A Ve. 4.§ (1) bekezdése értelmében
a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A választást úgy kell
kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve
szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra.
A Helyi Választási Bizottság fenti törvényi rendelkezések figyelembe vételével hozta meg a
rendelkező részben foglaltak szerinti döntését.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontja alapján az időközi választás
naptár szerinti határnapjait jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A HVB döntését Szendrő Város Önkormányzatának hirdetőtábláján, www.szendro.hu
honlapon, valamint a Városi TV Képújságjában történő megjelentés útján hozza nyilvánosságra
a mai napon az 1997.évi C.tv. 29/C.§ (5) bekezdésében foglaltaknak eleget téve.
A Helyi Választási Bizottság határozata a hivatkozott jogszabályokon, a jogorvoslatról való
tájékoztatás az 1997.évi C.tv.79.-80.§- án alapul.
Szendrő, 2013. január 28.
Rescsánszki Béláné sk.
Helyi Választási Bizottság Elnöke

Melléklet az 1/2013.(I.28.) HVB határozathoz
Szendrő városban 2013. április 21. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi polgármester
választás naptár szerinti határnapjai
1. A választójogosultság nyilvántartása
1.1 A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt
2013. március 4. és 2013. március 7. napja között kell megküldeni a választópolgároknak
[Ve. 14.§ (1) bekezdés].
1.2 A névjegyzéket 2013. március 6-től 2013. március 10-ig közszemlére kell tenni
[Ve. 14. §(1) bekezdés].
1.3 A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2013. március 8-tól 2013. március 12-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani
[Ve. 20/E. §(1) bekezdés].
1.4 A módosított névjegyzék 2013. április 19-én 16.00 óráig tekinthető meg az
önkormányzati hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés].
1.5. Igazolás 2013. április 19-én 16.00 óráig kérhető személyesen vagy meghatalmazott
útján. Időközi választás esetén igazolással csak az szavazhat, akinek a lakóhelye és
tartózkodási helye egyaránt Szendrő területén belül található. [Ve. 104. § (4-5) bekezdés].
2. A választási szervek
2.1 A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2013. április 5-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés].
3. A választási kampány
3.1 A választási kampány 2013. április 20-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
3.2 Kampányt folytatni 2013. április 21-én 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2)
bekezdés].
3.3 A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2013. május 20-ig
köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
4. A jelölés
4.1 Jelöltet ajánlani 2013. március 22-én 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].
4.2 A jelöltet legkésőbb 2013. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási
bizottságnak [Ve. 52. § (1) bekezdés].
4.3 A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2013.
március 25-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2013.
március 28-án 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].

4.4 Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda
2013. április 21-én megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
5. A szavazatok összesítése
5.1 A választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyve alapján 2013.
április 21-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt
[Ve. 73. §(3) bekezdés].
5.2 A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2013.
Április 24-án 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
5.3 A szavazólapokat az önkormányzati hivatalban 2012. július 20-ig kell megőrizni. 2012.
július 20. napja után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell
semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
5.4 A jegyzőkönyvek első példányát 2012. július 20. napja után kell átadni az illetékes
levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

